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RESUMO

A Lei 13.010/2014 disciplina o direito das crianças e adolescentes serem educados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante, apresentando as medidas

cabíveis em caso de violação. Este projeto busca investigar junto aos conselheiros tutelares e assistentes sociais do CREAS de Passos-MG a forma como compreendem a lei e

atuam para aplicá-la. A parte teórica do projeto baseou-se, principalmente, nas ideias de Pereira,  Dias e Venosa. O tema proposto é de suma importância, pois se refere à

proteção de direitos fundamentais ligados ao desenvolvimento físico e psicológico de crianças e adolescentes. A metodologia baseou-se em pesquisa bibliográfica com

abordagem qualitativa e pesquisa de campo. O método de amostragem compreende o delineamento definido pelo número de conselheiros tutelares e assistentes sociais e 

aqueles que demonstraram interesse em conceder entrevista. O parâmetro levou em conta o número desses profissionais, sendo que o tamanho da amostragem será conhecido

quando da conclusão do projeto. O procedimento para coleta e análise dos dados é o quantitativo e a estratégia é através de entrevistas semiestruturadas. Ainda não foram

entrevistados todos os profissionais, portanto os resultados são parciais. Assim, dos efetivamente entrevistados 100% afirmaram conhecer as disposições da lei; 66,66%

consideram que a lei protege a família  e que as condutas descritas não são práticas educativas; 100% afirmaram receber denúncias sobre a lei, porém apenas 33,33% fazem o

registro dessas ocorrências e possuem um modelo específico de atuação. Constatou-se que uma parte minoritária dos profissionais pesquisados ainda entende ser válido o uso

de violência nas práticas educativas parentais ou no relacionamento com crianças e adolescentes, o que é motivo de atenção e preocupação, pois esses profissionais terão

dificuldades de reconhecer as condutas da Lei 13.010/14 e consequentemente aplicar as medidas nela previstas, comprometendo sua eficácia.
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